FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Työvaliokunnan kokous 2/2022

Muistio

Aika: 24.5.2022 klo 13.02–14.35
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Teams)
Osallistujat:
Ari Muhonen (pj.)
Tommi Harju
Susanna Parikka (liittyi kokoukseen klo 13.08)
Matti Raatikainen
Miia Willman
Anu Keinänen (siht.)
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3. Tilastointi
Työvaliokunta keskusteli tilastoinnista ja siitä, kuinka vuoden 2021 tilastojen vertailu mahdollistetaan. Työvaliokunnan keskustelussa esitettiin tilastojen tallentamista FUNin verkkosivulle. Keskustelussa nousi esille yhteiskirjastojen tilastojen tallennuspaikka. Työvaliokunta totesi, että
myös yhteiskirjastojen tilastoille tallennuspaikaksi sopii FUNin verkkosivu. Työvaliokunta esittää
FUNille, että kirjastot koostavat tilastot exceliin, joka toimitetaan yhteistyösihteerille. Yhteistyösihteeri kokoaa tilastot yhteen exceliin niin, että jokaiselle kirjastolle tulee oma välilehti. Lisäksi
valitaan muutamia avainlukuja, joista tehdään vertailunostoja taulukoiksi. Keskustelua jatketaan
FUNin 2.6. kokouksessa, jolloin sovitaan tilastojen tallennuspaikasta ja siitä, mihin mennessä kirjastojen tulee toimittaa vuoden 2021 tilastot.
Susanna Parikka liittyi kokoukseen klo 13.08.

4. Nimeämispyynnöt
FUNia on pyydetty nimeämään ehdokas varajäseneksi Susanna Parikalle FinELib-konsortion ohjausryhmään 1.6. alkaen Kimmo Tuomisen tilalle.
Esitys: Ari Muhonen
Työvaliokunta käsitteli nimeämispyynnön varapuheenjohtaja Tommi Harjun johdolla sähköpostitse. Ari Muhonen jääväsi itsensä asiakohdan käsittelystä. Työvaliokunta huomioi asian käsittelyssä FinELibin ohjausryhmän kokoonpanoon liittyvän säännön kohdan ”ohjausryhmän tulisi
edustaa konsortiota laaja-alaisesti ja tämän vuoksi on toivottavaa, että samasta organisaatiosta

olisi vain yksi varsinainen jäsen”. Työvaliokunta päätti ehdottaa Ari Muhosta Susanna Parikan varajäseneksi.
FUNia on pyydetty nimeämään edustaja lehtineuvottelujen strategiaryhmään 1.6. alkaen Kimmo
Tuomisen tilalle.
Esitys: Ulla Nygrén
Työvaliokunta käsitteli nimeämispyynnön varapuheenjohtaja Tommi Harjun johdolla sähköpostitse. Työvaliokunta päätti nimetä Ulla Nygrénin FUNin edustajaksi lehtineuvottelujen strategiaryhmään 1.6. alkaen.

5. Viestintätyöryhmän ja webinaarityöryhmän tilannekatsaus
Yhteistyösihteeri Anu Keinänen kertoi viestintätyöryhmän ensimmäisestä tapaamisesta ja suunnitellusta aikataulusta. Viestintätyöryhmä tapasi 13.5. Tapaamisessa käytiin läpi FUNin viestinnän nykytilannetta ja eri viestintäkanavia. Viestinnän tavoitteiksi nostettiin FUNin strategian tavoitteiden toteuttaminen. Lisäksi keskusteltiin viestinnän kohderyhmästä ja sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Työryhmän tavoitteena on tuoda viestintäsuunnitelman ensimmäinen luonnos työvaliokunnan elokuun kokoukseen kommentoitavaksi, jonka pohjalta viestintäsuunnitelman luonnos on tavoitteena saada FUNille kommentoitavaksi 16.9. kokoukseen. Tapaamisen
muistiinpanot löytyvät eduunista työryhmän kansiosta. Viestintätyöryhmä tapaa seuraavan kerran 8.6.
Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi webinaarityöryhmän ensimmäisestä tapaamisesta. Tavoitteena on järjestää webinaari FUNille ja FUNin kirjastojen avoimen tieteen asiantuntijoille viikolla
44. Pekka Olsbo ehdotti kansainvälisiä puhujia, joihin hän ottaa seuraavaksi yhteyttä. Tavoitteena on noin neljän tunnin webinaari, jonne kutsutaan kolme kansainvälistä puhujaa ja varataan yksi tunti kotimaiselle puhujalle sekä pidemmälle keskustelulle. Webinaari järjestetään todennäköisesti iltapäivällä, jotta aikaerojen vuoksi kansainvälisiä puheenvuoroja on helpompi sopia. Työvaliokunta ehdotti kotimaiseksi puhujaksi kirjastonjohtaja Yrsa Neumania.

6. FUNin mentorointi ja henkilökuntavaihdot
Työvaliokunta keskusteli FUNin henkilökuntavaihdosta viestintätyöryhmän aloitteesta. Verkkosivuilla on maininta henkilökuntavaihdosta. Työvaliokunta totesi, että henkilökuntavaihtoa täytyy
modernisoida ja päivittää nimi esimerkiksi asiantuntijavierailuksi, koska nykyinen nimitys on harhaanjohtava. Työvaliokunta piti vierailujen mahdollistamista edelleen tarpeellisena ja kannatettavana nyt, kun koronan jälkeen on jälleen mahdollisuus matkustamiseen. Tavoitteena asiantuntijavierailuissa on osaamisen jakaminen ja oppiminen. Kustannuksien osalta ohjeisiin ei esitetty
muutoksia, vaan kuten henkilökuntavaihdossa, myös vierailussa kustannuksista vastaa vierailevan työntekijän työnantaja (työmatka).
Työvaliokunta keskusteli myös mentoroinnista, mutta totesi, ettei se ole enää ajankohtaista toimintaa FUNin kannalta. Työvaliokunta esittää FUNille henkilökuntavaihdon modernisoimista ja
nimenmuutosta. Lisäksi 2.6. kokouksessa keskustellaan siitä, miten asiantuntijavierailuja olisi
hyvä markkinoida yliopistokirjastoissa. Myöhemmin FUN voisi ehdottaa yhteistyötä AMKITille ja
erikoiskirjastoille. Puheenjohtaja keskustelee alustavasti AMKITin puheenjohtajan kanssa.

7. FUN 3/2022 kokouksen suunnittelu ja esityslista
Puheenjohtaja kävi läpi suunnitellun esityslistan (liite 1). Vierailijaksi kokoukseen saapuu Varastokirjaston johtaja Johanna Vesterinen. Tarkoituksena on keskustella AIRUT-hankkeesta, Varastokirjaston remontista ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi kokoukseen kutsutaan TSV:stä
Henriikka Mustajoki keskustelemaan avoimen tieteen asioista. Mikäli Mustajoki ei pääse tapaamaan FUNia 2.6., työvaliokunta ehdotti kokousaiheiksi keskustelua palkkausasioista ja mahdollisesta niemettömästä palkkavertailusta yliopistokirjastoissa sekä nimikkeiden vertailua. Lisäksi
asiakohdaksi ehdotettiin yliopistokirjastojen varautumista kriisitilanteissa. Ehdotettuja aiheita
voidaan käsitellä syksyn kokouksissa, jos ne eivät mahdu aikataulun puolesta 2.6. esityslistalle.
Ilmoitusasioissa mainitaan Kansalliskirjaston johtajan läksiäiset 2.6. FUNia edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi ilmoitusasioissa mainitaan, että Tommi Harju toimitti FUNin
puolesta läksiäiskukat Kimmo Tuomiselle 24.5.
Työvaliokunta keskusteli FUNin seuraavien kokousten sidosryhmätapaamisista. FUN tapaa Unifin
16.6. klo 11.00–12.00 Zoomissa. 16.9. kokouksessa vierailijana on FUCIO. 8.11. kokoukseen kutsutaan Kansalliskirjaston uusi johtaja.
Ajankohtaiset kuulumiset yliopistokirjastoista pyydetään syksyn kokouksiin seuraavasti:
•
•
•

16.9. Lapin korkeakoulukirjasto
8.11. Turun yliopiston kirjasto
8.12. Taideyliopiston kirjasto

8. Ilmoitusasiat

–

FUNin kirjallinen lausunto sivistysvaliokunnalle HE 43/2022 vp Hallituksen esityksestä
eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain
muuttamisesta.

–

FUNin lausunnot standardiehdotuksen ISO 5127:2017 ”Information and documentation –
Foundation and Vocabulary” suomenkielisestä käännöksestä, standardiehdotuksesta SFS
4600 Lajittelu, aakkostus ja niihin liittyvä ryhmittely ja standardista SFS 5050 Bibliografinen lajittelu: FUN hyväksyi esitykset ilman lisäkommentteja.

–

FUNin kommentit kommentointipyyntöön Tutkimusmenetelmien ja infrastruktuurien
avoimen saatavuuden osalinjauksesta täytyy toimittaa 24.5. mennessä.

–

Kansalliskirjaston johtajan läksiäiset järjestetään 2.6. FUNia edustavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Työvaliokunta keskusteli sopivasta läksiäislahjasta. Päätettiin viedä
kukkakimppu läksiäislahjana.

–

FUNin 7.4. kokouksessa päätetyn Ukrainaan tehtävää lahjoitusta varten FUNin on selvitettävä, kuinka lahjoitus on käytännössä mahdollista toteuttaa. Selvitys on käynnissä.

9. Muut asiat
–

Työvaliokunta keskusteli TSV:n Tutkimusmenetelmien ja infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjaus -kommentointipyynnöstä, jonka aikaraja on 24.5.2022. FUNista ei
tullut kommentteja lausuntopyyntöön. Työvaliokunta totesi, että FUN voi todeta kommenteissa yleisesti aikataulun olevan tiukka ja kunnianhimoinen. Lisäksi voidaan mainita
Digivision huomioimisesta. Puheenjohtaja koostaa kommentit ja yhteistyösihteeri lähettää ne lausuntolomakkeella.

–

Matti Raatikainen ehdotti, että kun FUNissa käsitellään avoimen tieteen asioita, Aallosta
voisi osallistua hänen lisäkseen kokouksiin toisesta tiimistä avoimen tieteen asiantuntija.
Työvaliokunta puolsi ehdotusta. Ehdotuksesta keskustellaan FUNin kokouksessa.

10. Seuraavat kokoukset
Työvaliokunta kokoontuu syksyllä 2022:
–
–
–

26.8. perjantai klo 9–11
26.10. keskiviikko klo 13–15
24.11. torstai klo 13–15

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Liitteet
Liite 1

FUN 3/2022 esityslistan luonnos

